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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä
tehtäisiin kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (tiedonantovelvoiteasetus), viitearvoasetuksen muuttamisesta
EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen, EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten
vertailuarvojen ja vertailuarvojen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisen osalta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (vähähiiliset viitearvot –muutosasetus) ja kestävää
sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta
rahoituspalvelusektorilla muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(taksonomia-asetus) kannalta tarpeelliset muutokset kansallisiin lakeihin.

Ulkoministeriö esittää lausuntonaan seuraavaa:

Tiedonantovelvoiteasetuksen tavoitteena on lisätä finanssimarkkinatoimijoiden, rahoitusneuvojien
ja rahoitustuotteiden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmista, etenkin
ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan näkökulmista. Taksonomia-asetuksen tavoitteena
on puolestaan luoda EU:n kattava yhteneväinen määritelmä ympäristön kannalta kestävälle
taloudellisille toiminnoille.

Taksonomia-asetuksen 3 artiklan mukaan määriteltäessä sijoituksen ympäristökestävyyden astetta
taloudellista toimintaa on pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, jos kyseinen taloudellinen
toiminta toteutetaan muun muassa 18 artiklassa säädettyjen vähimmäistason suojatoimien
mukaisesti.
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Taksonomia-asetuksen 18 artiklan mukaan vähimmäistason suojatoimet ovat menettelyjä, jotka
taloudellista toimintaa harjoittava yritys toteuttaa sen varmistamiseksi, että noudatetaan muun
muassa OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia
koskevia YK:n ohjaavia periaatteita.

Ulkoministeriö esittää, että näitä vähimmäistason suojatoimia ja niiden merkitystä yrityksille
avattaisiin esityksessä hieman laajemmin. Lisäksi ulkoministeriö esittää pohdittavaksi, vaatiiko myös
tämä edellytys jatkossa finanssimarkkinatoimijoiden erityisosaamisen kehittämistä.

Esityksen muita yhteiskunnallisia vaikutuksia koskevassa jaksossa 4.2.1.3 on tuotu esille, että
jatkossa finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien pitää kertoa asiakkailleen
rahoitustuotteisiin liittyvistä sosiaalisista näkökulmista, kuten rahoitustuotteiden sijoituskohteiden
mahdollisista ihmisoikeus- tai työoloihin liittyvistä rikkomuksista. Ulkoministeriö toteaa, että tällä
tavoin edistettäisiin myös tietoisuutta mahdollisista ihmisoikeusloukkauksista. Ulkoministeriö
esittääkin, että tämä tuotaisiin esille esityksessä. Ulkoministeriö esittää myös, että jaksoon
lisättäisiin ympäristövaikutuksia käsittelevän jakson tapaan maininta siitä, että tiedonsaannin
parantuessa kestävyysnäkökulmia aletaan mahdollisesti painottamaan enemmän, mikä osaltaan
edistäisi myös niiden yritysten rahoitusasemaa, jotka ovat sitoutuneet kunnioittamaan
ihmisoikeuksia. Tämä voisi myös osaltaan edistää yritysten sitoutumista ihmisoikeuksiin liittyvän
asianmukaisen huolellisuuden noudattamiseen, ja täten myös edistää ihmisoikeuksien toteutumista.

Lisäksi ulkoministeriö esittää, että esityksessä käytettäisiin termiä ihmisoikeusloukkaukset termin
ihmisoikeusrikkomukset sijaan.
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